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Közlekedünk

Magyarország legszebb birtoka 2020-ban a Nyakas Farm
Az Agrotrend Csoport idén már negye-
dik alkalommal hirdette meg a Magyar-
ország Legszebb Birtoka versenyt, több 
kategóriában. Idén a Nyakas Farm is a 
jelöltek között volt, a Családi gazdaság 
kategóriában. A zsűri döntése alap-
ján elnyerték kategóriájuk első helyét, 
emellett a Közönség díjat is megkapták.  
A díjátadóra szeptember 12-én nagysza-
bású, díszvacsorával egybekötött gálaest 
keretében került sor, ahol titkos szava-
záson dőlt el, hogy a fődíj is Hajdúná-
násra kerül, azaz Magyarország legszebb 
birtoka idén a Nyakas Farm lett. 

A Nyakas Farm ma már fogalom, 
nemcsak Hajdúnánáson, hanem ország-
szerte is. Az állattenyésztéssel és növény-
termesztéssel foglalkozó családi gazdaság 
tisztes múlttal rendelkezik, hiszen Nyakas 
András és családja mintegy négy évtizede 
gazdálkodik példaértékűen. Ez a szívós, 
kitartó munka érlelődött idén azzá, hogy 
kiérdemelte a Magyarország Legszebb 
Birtoka elismerést. Emellett a Családi 
gazdálkodás kategória győztese, illetve a 
Közönség díjat is a Nyakas Farm nyerte 
el. 

A versenyen nem kevés szempontnak 
kellett megfelelni; így az adott kategória 
szerinti szakmai megfelelőség, fenntart-
ható gazdálkodás, együttműködés más 
társaságokkal, épített környezet, higiéniai 
szempontok, innováció, környezetvéde-
lem, technikai felszereltség, transzparen-
cia, vizuális szépség, hogy a legfontosab-
bakat említsük. 

Hogy mi is a titka mindennek, ho-
gyan is kezdődött, arról beszélgettünk 
egy szeptember végi napon a tulajdono-
sokkal, Nyakas Andrással, és a gazdaság 
irányításában már aktívan részt vállaló két 
felnőtt agrármérnök fiával, Andrással és 
Tamással. 

A történet valamikor az 1980-as évek 
elején indult, amikor a tősgyökeres, a 
hajdútelepítésig visszanyúló ősökkel ren-
delkező Nyakas András úgy gondolta, a 
maga ura szeretne lenni és gazdálkodásba 
kezdett, elsősorban az állattenyésztési vo-
nalon. Lépésről, lépésről, évről évre fejlő-
dött a kezdetben alig néhány fővel indult 
gazdaság, mígnem az 1990-es évek elején, 
pontosabban 1995-ben alig több mint 
20 vemhes üszővel kezdte a tejtermelést. 
Innen jutott el a család oda, ahol ma tar-
tanak: 1800 hektáron gazdálkodnak, és 
a Holstein-fríz tejelő szarvasmarha állo-
mány 4800 egyedet számlál, amely évente 
23 millió liter tejet termel, amely jelentős 
részét Erdélybe,  egy gyulafehérvári tejfel-
dolgozó üzembe szállítják, nap mint nap. 
A kiváló minőségű tejtermeléshez kiváló, 
magas beltartalmi értékű takarmány szük-
séges, amelyet maguk termelnek meg, leg-
inkább silókukorica formájában. 

A magyar mezőgazdaság egyik kulcs-
kérdése napjainkban az öntözhető terüle-
tek nagyságának növelése, a jövedelmező-
ség, versenyképesség okán. Nyakaséknál 
ez is fejlesztési szempont. Jelenleg közel 
ötszáz hektáron tudnak öntözni, de mint 
Tamás meséli éppen egy pályázatnak 
köszönhetően további területeket szeret-
nének öntözés alá vonni. A másik nagy 
fejlesztendő terület a precíziós gazdálko-
dás, amely ezen a birtokon már jelen van, 
főként korszerű gépek formájában, de a 
fejőház is idetartozik.

Bár a farm leginkább tehenészetéről 
ismert, a Családi gazdálkodás kategóriá-
ban komplexen vizsgáltak mindent, ami 
a birtokot jellemzi, így a humánpolitikát 
is, ami Nyakaséknál azt is jelenti, hogy a 
nagy családba a munkavállalók is bele-
tartoznak. Pillanatnyilag 130 dolgozójuk 
van, sok családnak biztosít tisztes megél-

hetést a Nyakas Farm, hiszen itt nem mi-
nimál bérért dolgoznak az emberek. 

A Közönség díj megnyerésében nagy 
szerepe volt annak a széleskörű ismert-
ségnek és elismertségnek, ami a Nyakas 
Farmot jellemzi. Városunkban közismert, 
hogy számtalan eseteben támogatnak ci-
vil szervezeteket. Talán a legnagyobb ilyen 
jellegű támogatás az Arató Találkozók 
évenkénti szponzorálása, amely egyben a 
város legnagyobb tömegeket vonzó ren-
dezvénye.

Ezen a birtokon megoldott a mai ma-
gyar mezőgazdaság egyik nagy problé-
mája, a generációváltás is, hiszen András 
gazda már az indulásnál gondolt mind-
erre, és fiai ma már aktív részesei a gaz-
daság szakmai irányításának. De a jogi 
diploma megszerzése előtt álló nagylány, 
Éva is kötődik a farmhoz, valószínű ő is 
bekapcsolódik majd valamilyen szinten a 
családi gazdálkodásba. És ha már a csa-
ládnál tartunk, ne feledkezzünk meg Éva 
asszonyról, aki a biztos hátteret adta az 
elmúlt évtizedekben ahhoz, hogy a férj, a 
gyerekek élete zavartalan legyen. És való-

színű a következő generáció is ott növek-
szik a családi birtokon, hiszen ifj. Nyakas 
András két kisgyermeke beleszületett ebbe 
az életformába, akik nap, mint nap látják 
a nagypapa és az édesapa példáját.

Nyakas András tevékenységét 1999-ben 
a Földművelésügyi Minisztérium „Arany-
koszorús Gazda” kitüntetéssel, 2009-ben 
a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat 
Arany Sándor-díjjal ismerte el. 2012-ben 
Hajdúnánás Város Képviselőtestülete Csi-
ha Győző díjjal jutalmazta a város gazda-
sági fejlődésének elősegítéséért. 2016-ban 
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete az 
Év Tenyésztője díjjal tüntette ki. 2020 
pedig valóságos díj esőt hozott, közte a 
legnagyobbat, a Magyarország Legszebb 
Birtoka címet. Gratulálunk! 

(erzsé)
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Hogyan tovább? Bemutatkozik Kocsis Áron, 
a képviselő-testület újonnan megválasztott tagja

Szeptember 20-án Hajdúnánás törté-
netében először időközi önkormányzati 
képviselő választásra került sor. A kam-
pányidőszak - különösen a közösségi ol-
dalak bejegyzéseit és a sajtónyilatkozato-
kat tekintve – egy új színt hozott a város 
politikai, közéleti kultúrájába, és talán az 
is kijelenthető, hogy a korábbi választások 
alatt még soha nem tapasztalt hevességű 
vitákat gerjesztett. 
A leadott voksok száma alapján Kocsis 
Áron független jelölt került be a képvi-
selő-testületbe, mely szeptember 30-án 
tartotta meg immár teljes létszámban a 
választást követő első ülését. Az új kép-
viselő-testületi tagot a megmérettetés 
körülményeiről, a kampányidőszak han-
gulatáról és természetesen az elkövetkező 
időszak feladatairól kérdeztük. 
- Sokan ismerik a városban Kocsis Áron 
lelkészt, a gimnázium hitéleti igazgató he-
lyettesét. Az sem ismeretlen az emberek előtt, 
hogy eddig is sokat tett a városban élőkért, a 
közösségért, a fiatalokért. Mi az oka annak, 
hogy egy ilyen új szerepben, képviselőjelölt-
ként vállalta a megmérettetést?
Eddigi szolgálataim kapcsán, közössé-
gi munkám során bizonyosan sokakkal 
találkoztam, és az elmúlt hetekben még 
többekkel nyílt alkalom a beszélgetésre, 
együttgondolkodásra. Meggyőződésem, 
hogy ezek a személyes találkozások ad-
nak arra leginkább lehetőséget, hogy be-
szélhessünk közösségünk, környezetünk 
örömeiről és nehézségeiről. Hiszem ezek 
a személyközi kapcsolódások segítenek 
bennünket arra, hogy felismerjük, hogy 
mely ügyek tartoznak közös felelősségünk 
körébe. Bátorítást kaphatunk, hogy meg-
találjuk személyes feladatunkat, hogy ele-
get tegyünk kötelezettségeinknek. Hálás 
vagyok minden ilyen beszélgetésért, ami-
kor kölcsönös eszmecserét folytathatunk. 
Számos ilyen megtisztelő beszélgetésben 

lehetett részem, sokszor tapasztalhattam 
meg a bizalmat, amely arra indított, báto-
rított, hogy a képviselői szolgálatra elköte-
lezzem magamat.
- Mit szólt a képviselő-választáson való in-
duláshoz a család, a közvetlen környezet?
A családom és a közvetlen környezetem 
kezdettől fogva támogatott és mellettem 
állt, ugyanakkor magától értetődő módon 
megfogalmazódtak a féltések és óvások a 
közéleti szolgálat felvállalása miatt. Hiszek 
abban, hogy a közélet tisztessége, becsüle-
te, a közösségért önzetlenül tenni vágyás 
nem csupán naiv, utópisztikus ábránd, 
hanem valóságosan beteljesíthető álom. 
Martin Luther King, amerikai polgárjogi 
szabadságharcos-lelkipásztor híres beszé-
dét is ezzel kezdte: „Van egy álmom…” 
Kell, hogy legyen álmunk, amelyet nem 
csupán álmodunk, de annak megvalósu-
lásáért tudunk, akarunk tenni. Álmaink, 
elképzeléseink abban is igazolást nyernek, 
ha sokakkal tudunk abban osztozni egyet-
értésben.
- Hogyan értékelné a saját kampányát? Mi-
vel sikerült „megfogni„ a szavazókat?
Mai világunkban számos tevékenység, 
kapcsolattartási forma került át a digitá-
lis valóságba, de a személyes, őszinte be-
szélgetések még mindig nem vesztették 
el valódi értéküket. Azok a vállalások, 
amelyeket a kampány kezdetétől fogva 
megfogalmaztam célkitűzésként, ezekből 
a beszélgetésekből formálódtak. Fontos 
volt, hogy beszélhettünk arról, milyen 
ügyek foglalkoztatnak minket. Ezekben 
a kérdésekben nem “színkódok” alapján 
tudtunk együttgondolkodni, hanem a 
közös tapasztalat alapján. Mindenki sa-
ját bőrén tapasztalja meg a lakókörnyezet 
műszaki, infrastrukturális állapotát, hol 
van sürgetően út és járda rendbehozata-
lára, a csapadék-vízelvezetés fejlesztésre. A 
közösségi terek (játszótér, parkok) helyze-

tével is tisztában vagyunk és érezzük a szo-
ciális-oktatási igényeket (óvoda építés) is. 
Az egészséges környezet érdekében a zöld-
felületek minőségi és mennyiségi fejleszté-
sére mindannyian elkötelezettek vagyunk.  
- Mi a véleménye az egész kampányidőszak-
ról, a kialakult közhangulatról?
Egy választásra előkészülő időszak szá-
mos eseményt, helyzetet hozhat magával, 
amikor indulatok, feszültségek törhetnek 
felszínre. Azt gondolom, hogy egy közös-
ségi döntési folyamatban ezek sajnálatos 
módon vezetnek konfliktusokhoz, egymás 
melletti elbeszélést, félreértéseket szülnek. 
Ahogy a kampány időszakban, úgy a jövő-
ben sem szeretnék parttalan, sárdobáló vi-
tákba bonyolódni, mert ezek, a közösségi 
célok betöltésétől vonják el erőforrásain-
kat. A kulturált, őszinte beszélgetések hí-
ve vagyok, ezért is kezdeményeztem több 
alkalommal a személyes beszélgetést több 
hangadó megnyilatkozóval. Hiába kértem 
tőlük találkozást, a való világban valamiért 
már nem merték, nem akarták felvállalni 
véleményüket szemtől-szembe. Számos 
nyilatkozat született, a közösségi média 
felületen tömegével jelentek meg bejegy-
zések eltérő vérmérséklettel lamentálva, 
reagálva egy-egy kérdésben. Ha ezeket az 
energiákat mindenki a maga személyes fel-
adataira, családjára és közösségünk fejlesz-
tésére fordítaná a jövőben, akkor jelentős 
változásoknak lehetnénk megtapasztalói. 
- Sokan bírálták azt, hogy független je-
löltként indult. Megfogalmazódtak olyan 
gondolatok, kétségek, hogy vajon a testüle-
ti döntések során mennyire lesz tartható a 
függetlenség. Mi erről az Ön véleménye, mit 
jelent Önnek ez a függetlenség?
Hajdúnánás rendszerváltozás utáni törté-
netében első esetben kellett a választóknak 
időközi választáson a szavazóurnákhoz 
menni. Egy ilyen helyzetben a pártpo-
litikai kérdéseket, irányultságokat félre 

kell tenni és a választókörzet lakosságának 
részrehajlás nélküli képviseletét kell biz-
tosítani. Úgy szeretném ezt a szolgálatot 
végezni, hogy meggyőződésemtől, hitem-
től és keresztyén értékrendemtől soha nem 
kívánok függetlenedni. 
- Hogyan tovább, mire számít a képviselő 
testületi munkát illetően, illetve mik a ter-
vek a vállalások megvalósítására?
A választói akarat kinyilvánításának fe-
lelősségével kívánom végezni képviselői 
munkámat, szolgálva a választókerület 
minden lakóját, Hajdúnánás város fejlő-
dését. A felhatalmazás alapján azért fogok 
dolgozni, hogy a megfogalmazott válla-
lások, álmok, a mandátum végéig meg-
valósuljanak. Azt a békességet munkáló, 
a közéleti szolgálatban alázatos elkötele-
zettség szellemiségét szeretném betölteni, 
amelynek példáját Szabóné Marth Éva él-
te és munkálta a városért. Remélem, hogy 
méltónak bizonyulhatok, hogy nyomába 
léphessek. Bízom benne, hogy a rendszeres 
közösségi találkozások alkalmával, a lakos-
sági fórumokon együtt tudunk örvendez-
ni az elért célok felett. Elsőként, szeptem-
ber 30-ai képviselő-testületi ülésen civil 
kezdeményezésként aláírás gyűjtési akció 
támogatására kértem a város lakosságát, 
az Attila utca megújításának ügyében. 
Örömmel tölt el, hogy a képviselő-tes-
tület tagjai egyetértésben aláírták a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatóságának szánt beadványt. 
Az Attila utca megújulása remélem, hogy 
a körút többi szakaszának megújulását is 
elhozza. Kérem, akik egyetértenek ezzel a 
kezdeményezéssel, azok a papíralapú vagy 
az online petíció aláírásával támogassák 
az ügyet. Bízom benne, hogy a közössé-
gi terek megújulásában, a zöldfelületek 
megszépülésében közös erőfeszítéseinket 
is siker koronázza.

HNU

Bővülő termékkínálat és professzionális minőség
Megkezdte működését a Városi Húsbolt uniós minősítésű háttérüzeme 

Hosszú évek elkötelezett munkájának, 
és egy sor egymásra épülő fejlesztésnek 
köszönhetően Hajdúnánás ismét nagy 
lépést tett az egészséges, helyi élelmi-
szerkínálat bővítése érdekében. A Városi 
Húsbolt jól megszokott, hagyományos 
termékpalettája olyan húskészítmények-
kel bővül, melyeket eddig legfeljebb a 
nagyobb nemzetközi és hazai márkák kí-
nálatában vásárolhattak meg a fogyasz-
tók. 

„Az elmúlt évek az építkezésről szóltak. 
2017-ben egy kisebb kapacitású, sokkal 
szerényebb háttérüzem mellett kezdte el a 
működését a Városi Húsbolt, de már ek-
kor tudtuk, hogy a végcél egy olyan EU 
számos húsüzem létrehozása, ami egyrészt 
alkalmas a piacon ismert összes sertés és 
marhahús alapú, modern technológiát 
igénylő húskészítmény előállítására, más-
részt kapacitását tekintve túlmutat a helyi 
viszonylatokon, s ezáltal lehetőséget teremt 
rá, hogy regionális, országos, vagy akár 
nemzetközi szinten bemutatkozhassunk 
a városunk termékeivel.” – foglalta ösz-
sze a fejlesztés részleteit Ferenczy Endre, 
üzemvezető.

Az EU számos húsüzem elkészült, 
megkapta a működéshez szükséges enge-
délyeket, a Városi Húsbolt csapata pedig 
kifejlesztette a bolt új ínycsiklandozó ter-
mékkínálatát. 

„A paletta színesebb lesz. A hagyományos 
termékek – vagyis a kolbászok, szalámik, 
szalonnák, valamint a mangalica és fehér-
sertés tőkehúsok – mellett a legnagyobb vál-
tozást a főtt, füstölt áruk megjelenése jelenti 
majd. A kínálat szezonális jellegű és állan-
dóan változó. Most a téli finomságokra szá-
míthatnak a vásárlóink. Elérhető lesz többek 
között a boltban a debreceni pároskolbász, a 
turista szalámi, a fokhagymás felvágott, az 
extra magas hústartalmú virsli, a lecsókol-
bász és a serpenyőben süthető grillkolbász. 
A termékeink a tőlünk megszokott magas 
minőségű, válogatott tőkehúsból készülnek!” 
– mutatta be a kínálatot az üzemvezető. 

Fontos változást jelent még, hogy a kí-
nálat nem csak a húskészítmények front-
ján bővül. A fogyasztói igényekre reagálva 
a Városi Húsbolt a közeljövőben a főzés-
hez szükséges legfontosabb alapanyagok 
széles kínálatát forgalmazza majd, mely-

nek nem titkolt célja, hogy azokat a vá-
sárlókat is becsábítsák az üzletbe, akik 
időspórolás céljából igyekeznek mindent 
egy helyről beszerezni. Hamarosan friss 
tejtermékekkel, érlelt sajtokkal, tészták-
kal, fűszerekkel, házi tojással és egészséges 
helyi termesztésű zöldségekkel várja a bolt 
a vásárlóközönséget! 

Október 10-én pedig a Köztársaság té-
ren megrendezésre kerülő Reggeli a Városi 
Húsbolttal elnevezésű kóstoltató falato-
zásra várja a bolt az új ízekre éhes vendé-
geit! A közös reggeli keretében turistasza-
lámis szendvicset, frissen főtt extra magas 
hústartalmú virslit, valamint grillkolbászt 
kóstolhatunk, a finom ételek mellett pe-
dig meleg teával és kakaóval készülnek a 
szervezők. A reggeli 9 órától veszi kezde-
tét, s egészen 11 óráig tart a kóstoltatás.

 
FB
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Elhatárolódik Hajdúnánás vezetése is  
az első magyar LMBTQ-mesekönyvtől

Hajdúnánás és az egész magyarság gyara-
podó jövőjét a hagyományos családmodell 
támogatása jelenti. Gyermekeink egészsé-
ges szellemi fejlődését nem szolgálhatja 
egy olyan propagandakönyv, amelyben 
két királyfi lesz szerelmes egymásba vagy 
épp a nemet váltott jelenleg bakként élő 
szarvas bak párjával együtt neveli az őzi-
kéket, esetleg, ahol egy fiú szoknyát akar 
hordani – ezt Szólláth Tibor polgármester 
mondta.

Hosszú évek óta minden területen 
igyekszünk a családjainkat támogatni 
egészen a születéstől, a családalapításig: 
segítjük fiataljainkat a fecskelakás prog-
ramjainkkal, a fél millió forint támogatás-
sal az első lakáshoz jutáshoz, a bölcsődei 
férőhelyek növelésével, gyermekszületési 
támogatással vagy a közművesített telkek 
kedvezményes vásárlásával. Mindezzel a 
közös jövőnkbe, a város jövőjébe fekte-
tünk. 

A születések száma a városban kezd 
a közel húsz évvel ezelőtti demográfi-
ai adatokhoz közelíteni. A múlt évben 
191 gyermek született, 101 kisfiú és 90 
kislány – emlékeztetett a polgármester.

A hagyományos családmodell erő-
sítését szolgálja az a kezdeményezés is, 
amely abból az ötletből indul ki, hogy a 
gyermekek születésekor a szülői házakra 
„Babazászló” kerüljön kitűzésre, hogy 
ily módon köszöntsék az újszülötteket. 
A Három Királyfi, Három Királylány 

Mozgalom ezt a gondolatot folytatva Ba-
bazászlós felhívással fordult a hazai ön-
kormányzatokhoz.

Felhívásuk lényege, hogy amely ön-
kormányzat egyetért a kívánt gyermekek 
megszületésével, tegye ki a polgármesteri 
hivatal épületére az eredetileg újszülöttes 
házaknál használatos babazászlót, a tele-
pülés köszöntse ily módon is az újszülöt-
teket – emelte ki Szólláth Tibor.

Teljes mellszélességgel a mozgalom mel-
lett állunk. A képviselő-testület még szept-
emberben elfogadta és a kezdeményezés 
mellé állt. Hamarosan a Városháza épületén 
is lobognak a kék és rózsaszín babazászlók.

A sok-sok pozitívum mellett sajnos 
beszélnünk kell és nem mehetünk el 
szó nélkül olyan folyamatok mellett, 
amelyek már itt vannak velünk és nem 
valamiféle jövőbeli fikciók.

Az elmúlt napokban óriási port kavart 
az első magyar LMBTQ (Leszbikusok, 
Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek) 
mesekönyv megjelenése hazánkban. Már 
közel 80 ezer főt is meghaladta azok szá-
ma, akik nem akarják a könyvesboltok 
polcain látni a vitatott kiadványt. Én sem 
– emelte ki Szólláth Tibor.

Ez a „könyv” nemcsak a gyerekek egész-
séges szellemi fejlődését, hanem a hosszú 
évszázados kultúránk ellen is támadás, 
ugyanis annak nem képezik részét olyan 
mesék, amelyben két királyfi lesz szerel-
mes egymásba, a nemet váltott jelenleg 

bakként élő szarvas bak párjával együtt 
neveli az őzikéket vagy ahol egy fiú szok-
nyát akar hordani. 

Hiszek abban, hogy a magyarság gya-
rapodó jövőjét a hagyományos család-
modell támogatása jelenti.

Óvodáinkban, iskoláinkban nem tu-
dom elképzelni, hogy egy „Labrisz Lesz-
bikus Egyesület” gondozásában megjelent 
könyvet lapozzanak gyermekeink és olvas-
sanak fel pedagógusaink, amelyben töb-
bek között meleg, leszbikus, transznemű, 
hősökkel is találkozhatnak a gyerekeink. 
Mindezek mellett homoszexuális „eskü-
vőt” és „házasságot” bemutató történetek 
is helyet kapnak, ahol a heteroszexuális 
karaktereket, mint gonosz szereplőket je-
lenítik meg.

Polgármesterként és családapaként el-
határolódom az ilyen fajta könyvektől és 
a gyermekek fejlődésének biztonságát és 
védelmét szem előtt tartva kérem azokat a 
könyvesboltokat, ahol megjelent a „Mese-
ország mindenkié” című könyv, vegye le 
kínálatából.

Arra kérem a hajdúnánási szülőket, 
pedagógusokat, hogy írják alá a me-
segyűjtemény terjesztése ellen indított 
petíciót.

ht tp s : / /www.c i t i z engo.o rg /hu/
fm/182339-vegye-le-kinalatabol-az-lmb-
tq-mesekonyvet-pagony-gyerekkonyves-
bolt-tobbi-arusitohely

1. Transzgender tartalmak:

2. Homoszexuális tartalmak:

Minden élők útján távozott közülünk 
Szabóné Marth Éva a Hajdúnánási  
Református Általános Iskola és Óvoda 
igazgató asszonya 2020. szeptember 21-
én.  

Nyugdíjba vonulásakor tavaly  júni-
usban két igével köszöntöttük:  

„Veled azonban szövetségre lépek: 
menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel 
és fiaid feleségeivel együtt.” /Mózes első 
könyve 6. rész 18./ verssel és Márk evan-
géliuma 6. részéből az 51. verssel „Ek-
kor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült 
a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak 
magukban.” 

A hajó, a bárka személyes életében 
és az intézmény útját tekintve is fontos 
szimbólummá lett az eltelt 15 eszten-
dőben. A mindent elpusztító özönvíz 
elől a bárka biztonságos menedék a  

szövetségre vezető úton. A megoldás-
ra váró napi feladatok tengerén ilyen 
biztonságos menedékké varázsolta szá-
munkra a munkahelyünket, miközben 
folyamatosan emlékeztetett bennünket 
arra, hogy Jézus velünk van a mi ha-
jónkban. Mi pedig – ahogyan egykor a 
halászok – sokszor rácsodálkoztunk arra, 
hogy mi mindenre lettünk, vagyunk ké-
pesek Jézus szavára figyelve. A háborgó 
hullámok közül nyugodt vizekre vezette 
intézményünk hajóját, és nem engedte, 
hogy szem elől tévesszük a partot, a ma-
gunk elé tűzött célt, hogy folyamatosan 
a legnagyobb minőségre törekedjünk. 
Mindig tudtuk, hogy vitorlánkat a 
Szentlélek szele dagasztja. 

Iskolánk belső falán található ige, 
miszerint „Minden dolgotok szeretet-
ben menjen végbe” (1Kor 16,14) élete, 
munkássága minden pillanatára jellem-
ző volt. Megmutatta számunkra, hogyan 
kell megélni ezt az igét, segített min-
denkit, hogy hasonlóan cselekedhessen. 
A nehéz helyzetben lévő embereknek, 
munkatársaknak lelki támasza, mene-
déke volt, amiért nagyon sokan hálásak 
vagyunk. Mindenkiben meglátta az ér-
téket, ennek kiteljesítésében támogatott 
gyereket, felnőttet egyaránt. 

Mindenkiért tudott imádkozni, és 
imádságos szívvel tenni értünk szakadat-
lanul a jót. A szeretet, alázat, szolgálat 
összes tevékenységében ott volt és mara-
dandó mintául szolgált mindannyiunk 
számára. Mindig tudott a szívünkre he-
lyezni olyan gondolatokat, érzelmeket, 
igeszakaszokat, melyek a lelki fejlődé-
sünk hasznára váltak.  A nyugalom, hig-
gadtság, békesség, amit sugárzott még 
gyötrő betegsége alatt is, kivetült egész 
iskolai életünkre, munkánkra. 

Munkájával nem csak a mi intézmé-
nyünket szolgálta, hanem a közeli és 
távoli református iskolák is kértek és 
kaptak tőle támogatást szakmailag és 
lelkileg egyaránt.  

Munkássága nyomot hagyott a 403 
éve alapított református iskolánkon. 
Szakmai, szellemi, lelki fejlődés kísérte 
azt a gyarapodást, ami 15 éves vezetői 
pályafutása alatt a gyermek létszám meg-
duplázódását is magával hozta. Vezetése 
alatt vált a nevelőtestület szeretetközös-
séggé, eredményeket hozó összhangra 
talált a fenntartó presbitérium és az is-
kola, kiteljesedett a város és a református 
iskola kapcsolata is. 

Remélve, hogy igyekezetünk nem lesz 
hiába való, méltón folytatjuk az általa 

elkezdett református értékteremtést az 
iskolai és óvodai nevelési tennivalóink-
ban. 

Egyik legszebb versével búcsúzik tőle 
intézményünk, gyülekezetünk, ami azt a 
szellemi, lelki, hitbéli fejlődést is bemu-
tatja, melyen keresztülment munkássága 
alatt: 

 
Újjászületés 
 
Zuhanó madár voltam, 
Hulló levéllel hulltam. 
Úgy szálltam félve föl-le, 
Lelankadva földre, 
Hogy lelkem is földhöz ragadt, 
A zizzenő talpak alatt. 
 
Szárnyaló madárrá váltam, 
Az Úrnak szolgálatában. 
Ujjongva szállok föl-le, 
Rásimulva az égre, 
A nekem teremtett világban, 
Istennel harmóniában. 
  
                                 /Szabóné Marth Éva/ 

Biró István, Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda
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A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. programajánlója

október 17. (szombat) 13.00: Behajtási 
ünnepség a Kendereskertben a Cifraszűr 
Néptánc Egyesület közreműködésével.
- Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 
Egyesület bemutatkozása
- Népi mesterségek bemutatója
- Nánási Portéka kóstoló
- Helyi termékek vására
- Népi játékpark
- Behajtási ünnepség és pásztortűz gyújtás
Vendégeink: A Hortobágy Örökös Pász-
torai.
október 17. 15.00: Szeretettel várjuk a 
művelődési központ galériájába Szánta-
iné Porkoláb Ágnes festményeiből nyíló 
kiállításra. Megtekinthető november 6-ig.

október 23. (péntek) 10.00: Nemzeti 
Ünnep
Ünnepi műsor "az első lövés" címmel a 
művelődési központ színháztermében. 
Szereplők: Szűcs Réka, Zádori Szilárd. 
Ünnepi beszéd az 56-os emlékműnél (eső 
esetén a színházteremben), majd koszo-
rúzás.

november 6. (péntek) 18.00: KÖZBEN 
– dokumentumdráma Gobbi Hildáról, a 
magyar színháztörténet ominózus alakjá-
ról – Nagy Dóra színésznő előadásában.
Gobbi Hilda mind színészként, mind 
magánemberként öntörvényű, szenvedé-
lyes és karakán figura. Nő, de nem naiva, 
feltűnő, mégsem szép. Androgün figurája 
már fiatal korában lehetővé tette, hogy 
ne hátrányként kezelje az öregedést, ne-
ki nem kellett beleöregednie egy idősebb 
szerepbe sem, amelyeknek a száma az öt-
százat közelítette meg pályafutása során 
(nagymamák és boszorkányok). Sose vol-
tak szerepálmai, ezért sosem szenvedett. 
„A parókák és a lelkek nem őszülnek” - 
mondta gyakran.  Gobbi Hilda játszani 
szeretett. Pályája szorosan összefonódott 
a magyar színháztörténet legnagyobb for-
dulópontjaival. Róla szól az az előadás, 
amely a színésznő önéletrajzi könyvének 
feldolgozása. 
A műsort a „Köszönjük Magyarország!” 
program keretein belül ingyenes regiszt-
rációs jeggyel tekinthetik meg az érdek-
lődők, amelyet a művelődési központ in-
formációjában igényelhetnek korlátozott 
számban.

november 11. (szerda) 10.00 és 13.00 
órai kezdettel: Váratlanul - Rendhagyó 
irodalomóra Georgita Máté Dezső szín-
művésszel
Az előadás az ifjúsági korosztálynak szól, 
központi témái az önállósodás, a szülőkről 
való leválás és a belépés a felnőtt életbe. 
A darab foglalkozik a virtuális kommu-
nikáció és az online tér kihívásaival is. A 
műsort támogatja a „Köszönjük Magyar-
ország!” program.

„Hajdúnánás 2020” fotópályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. fo-
tópályázatot hirdet Hajdúnánás város be-

mutatására az alábbi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet bemuta-
tása)
II. Az ember (az itt élő emberek, foglal-
kozások, rendezvények stb. bemutatása)
III. A táj (a természeti környezet bemu-
tatása)
Pályázni csak digitális képekkel lehet. Kér-
jük, a fotókat nagy felbontásban készítsék 
el! A fotók mindegyikének a 2020-as esz-
tendőben kell készülnie Hajdúnánás köz-
igazgatási határán belül. A képek beadása-
kor minden alkotó legyen szíves címmel 
ellátni a fotókat!
Beküldési határidő: 2020. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb pá-
lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alkotá-
sokból decemberben a Város Napján kiál-
lítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

Vers- és novellapályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. vers- 
és novellapályázatot hirdet 3 korosztály-
ban:
• 14 éves korig
• 15-18 éves korig
• 18 év felett
A pályázatra olyan műveket várunk, 
amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötődnek. A 
pályamunkákat zsűri bírálja el. 
A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve a 
Város Napjához kötődően a műveket, 
vagy azok részletét felolvassuk. 
A pályamunkák mindegyikének a 2020-as 
évben kell születnie!
Az alkotásokat 2020. november 29-ig vár-
juk az info@nanasvmk.hu e-mail címre 
word formátumban. Bővebb információ 
kérhető Szólláth Zoltántól a 70/372-
1494-es telefonszámon,  vagy az info@
nanasvmk.hu e-mail címen.

Rajzpályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. rajz-
pályázatot hirdet „Így látom Hajdúná-
nást” címmel 3 korosztályban:
- óvodások
- általános iskola alsó tagozat
- általános iskola felső tagozat
Egy pályázó maximum 3 darab rajzzal 
pályázhat. Bármilyen szabadkézi (nem 
digitális) technika alkalmazható. Kérjük, 
a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét, 
valamint az iskola nevét a lap hátolda-
lán feltüntetni! A beérkező rajzokat zsűri 
bírálja el. A rajzokból a Város Napjához 
kötődően kiállítást szervezünk.
Az alkotásokat 2020. december 1-ig vár-
juk a művelődési központba.

Bővebb információ kérhető Szólláth Zol-
tántól a 70/372-1494-es telefonszámon, 
vagy az info@nanasvmk.hu e-mail címen.

Október hónapban a Bocskai Filmszín-
házban a mozivetítések a premierfilmek 
hiányában elmaradnak.
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Sajtóközlemény 

 
LÉLEKLIGET EMLÉKPARK – PARKOSÍTOTT ZÖLDTERÜLET, KÖZÖSSÉGI TÉR A HAJDÚNÁNÁSI 

KÖZTEMETŐ MELLETT 
 

2020/09/29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az új közösségi tér létrehozásának elsődleges célja a temető bejáratához és a városhoz méltó, 
fenntartható, innovatív és egyedi zöldkörnyezet kialakítása volt. A Lélekliget aktív közösségi 
tevékenységeknek, hagyományok ápolásának, rekreációnak biztosít színteret, látványos szoborparki 
környezetben.  
A kivitelezés megindításához a mozgatórugót egy álom szolgáltatta, amely olyan erőteljesen hatott az 
átélőre, hogy szükségszerű volt annak megvalósítása. 
A rendelkezésre álló zöldterület rendezetté tétele során számos egymáshoz szervesen kapcsolódó 
térelem került kialakításra, amely különleges jelleget mutat. A díszburkolattal ellátott járófelületek 
körbeveszik a 5,5 m * 3,4 m (névtáblával és haranglábbal mért szélesség) medencét, amelyen egy fából 
készült híd ível át. A medencébe benyúló talapzaton egy 2,2 m magas, tölgyfából faragott szobor a 
FelemelŐ áll, melynek fő motívuma a víz felőli oldalon szarvas, a temetői oldalon főnixmadár, a tetején 
sólyom. A szobor előtt mészkőből épített csobogó található, melynek egyik kövére az állatövi jegyek 
vannak kifaragva. A szobor mögött egy 4,6 m magas harangláb áll, amely csipkeléces díszítéssel és a 
környező épületekhez illeszkedő zöld zsindelyborítással rendelkezik.  
Több, fából készült alkotás is helyet kap a Lélekligetben, az Ölelés, az Álomkép, a híd, valamint a 
pihenőpadok támlája is egyedi. A tölgyfából és akácból készített szobrokon túl mészkőből készített 
alkotás is található itt, a Kőbe vésett álom. Szent Mihály arkangyal szárnyai és kardja is természetes 
kőből vannak kifaragva. Egy különálló talapzaton az Időszigeten fémből készült napóra áll.  
A Lélekliget minden eleme egyedi darab. A FelemelŐt, az Álomképet, a harangláb pártáját, a padok 
támláit Réti Szabó Sándor készítette. Az Ölelés, a Kőbe vésett álom, a napóra és a többi kőből készített 
díszítés Tóth Imre munkája. 
A Lélekliget másik különlegessége a szürke porcelánburkolattal fedett emlékfal, amelyen Szent Mihály 
arkangyal attribútumai díszítenek. Ezen a falon a hozzátartozók szeretteik arcmásait helyezhetik el. A 
háborúk alatt sok egy emberről csak az értesítés maradt, hogy eltűnt és a hozzátartozók soha többé 
nem látták. Itt ezek az arcok is újra beindíthatják a lelki kapcsolatot. 
A most átadásra kerülő emlékpark sokkal több, mint egy növényekkel, szobrokkal díszített terület. 
Különleges elhelyezkedése folytán, szakrális jellegénél fogva alkalmas az igazi lelki megnyugvásra. 
Az emlékpark tovább bővíthető, elsősorban a városban élő alkotók bevonásával. Egy ilyen közösségi 
tér hosszú időn keresztül alkalmas a helyi alkotók lelkiségének, tehetségének bemutatására. A ligetben 
kialakítandó tanösvény a flóra és fauna ismertetése mellett alkalmas lehet helytörténeti ismeretek 
bővítésére is. Egy ilyen terep kiváló lehetőség az ide látogató óvodai, iskolai csoportoknak a 
várostörténet nevezetes eseményeinek és mindazon embereknek megismerésére, akik életüket 
áldozták lakóhelyünk és hazánk védelmében.   
 
További információ kérhető: Tóth Imre (0620/4859309; toth3d@gmail.com) 

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00192 azonosító számú „Lélekliget Emlékpark-Parkosított zöldterület, 
közösségi tér kialakítása a hajdúnánási köztemetőnél” című projekt keretében elkészült a Lélekliget 
Emlékpark. Hajdúnánás új közösségi terének létrehozására a TOP-7.1.1-16-h-075-2 kódszámú 
„Beruházások és beszerzések a város közösségi tereinek, zöldfelületeinek rendezésére, 
funkcióbővítésére, a kulturális örökség megóvására” című TOP CLLD helyi felhívásra benyújtott 
nyertes pályázattal a kedvezményezett TÓTH-3D Kft. 3,04 millió forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatásban részesült. Magyarország kormánya Hajdúnánás közigazgatási területén 
székhellyel rendelkező civil szervezetek, gazdasági társaságok részére nyújtott támogatást a meglévő 
zöldfelületek rendezésére, új, magas színvonalú közösségi terek létrehozására. 
 

Anyakönyvi 
hírek

Akiktől 2020. szeptember hónapban 
búcsút vettünk:
1 Hegedüs Jánosné
1 Szabó Jánosné
1 Varga Sándorné
1 Kóti Sándorné
1 Tóth Imréné
1 Muraközi Miklós
1 Murvai János
1 Fazekas Miklós
1 Herperger Sándorné
1 Berencsi Imréné
1 Papp László
1 File Antal
1 Tuncsik Zoltán Imréné
1 Ambrus Sándor
1 Toronyai Sándorné
1 Türk Lászlóné
1 Szabóné Marth Éva
1 Balázs Józsefné
1 Dóka Andrásné
1 Péntek László
1 Varga Antal

Gratulálunk a 2020. szeptember hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött  
pároknak!
2  Kiss Rita – Gombos Viktor
2 Nyerlucz Edit – Kiss Lajos Csaba
2 Szanics Viktória – Pálóczi Tamás
2 Nagy Anett – Dózsa Norbert
2 Csapó Regina – Eszenyi Tamás

Felhívás
Ezúton szeretnénk felhívni minden haj-
dúnánási állattartó figyelmét, hogy a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdúnánási Járási Hivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Osz-
tálya a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) 
FVM rendelet 8.§ (5) bekezdése alapján 
a rókák vakcinázása miatt Hajdúnánás 
Város külterületén 2020. október 03-tól 
október 24-ig ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat rendel el. 

Ezúton kérünk mindenkit, hogy kellő 
körültekintéssel járjon el kedvence elkó-
borlásának megakadályozása érdekében, 
továbbá kérjük Önöket haszonállataik 
legeltetésének megszüntetésére a fentebb 
megjelölt időtartam alatt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sajtóközlemény 

 
LÉLEKLIGET EMLÉKPARK- PARKOSÍTOTT ZÖLDTERÜLET, KÖZÖSSÉGI TÉR A HAJDÚNÁNÁSI 

KÖZTEMETŐ MELLETT 
 

2020/09/29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az új közösségi tér létrehozásának elsődleges célja a temető bejáratához és a városhoz méltó, 
fenntartható, innovatív és egyedi zöldkörnyezet kialakítása volt. A Lélekliget aktív közösségi 
tevékenységeknek, hagyományok ápolásának, rekreációnak biztosít színteret, látványos szoborparki 
környezetben.  
A kivitelezés megindításához a mozgatórugót egy álom szolgáltatta, amely olyan erőteljesen hatott az 
átélőre, hogy szükségszerű volt annak megvalósítása. 
A rendelkezésre álló zöldterület rendezetté tétele során számos egymáshoz szervesen kapcsolódó 
térelem került kialakításra, amely különleges jelleget mutat. A díszburkolattal ellátott járófelületek 
körbeveszik a 5,5¬¬*3,4m (névtáblával és haranglábbal mért szélesség) medencét, amelyen egy fából 
készült híd ível át. A medencébe benyúló talapzaton egy 2,2m magas, tölgyfából faragott szobor a 
FelemelŐ áll, melynek fő motívuma a víz felőli oldalon szarvas, a temetői oldalon főnixmadár, a tetején 
sólyom. A szobor előtt mészkőből épített csobogó található, melynek egyik kövére az állatövi jegyek 
vannak kifaragva. A szobor mögött egy 4,6 m magas harangláb áll, amely csipkeléces díszítéssel és a 
környező épületekhez illeszkedő zöld zsindelyborítással rendelkezik.  
Több, fából készült alkotás is helyet kap a Lélekligetben, az Ölelés, az Álomkép, a híd, valamint a 
pihenőpadok támlája is egyedi. A tölgyfából és akácból készített szobrokon túl mészkőből készített 
alkotás is található itt, a Kőbe vésett álom. Szent Mihály arkangyal szárnyai és kardja is természetes 
kőből vannak kifaragva. Egy különálló talapzaton az Időszigeten fémből készült napóra áll.  
A Lélekliget minden eleme egyedi darab. A FelemelŐt, az Álomképet, a harangláb pártáját, a padok 
támláit Réti Szabó Sándor készítette. Az Ölelés, a Kőbe vésett álom, a napóra és a többi kőből készített 
díszítés Tóth Imre munkája. 
A Lélekliget másik különlegessége a szürke porcelánburkolattal fedett emlékfal, amelyen Szent Mihály 
arkangyal attribútumai díszítenek. Ezen a falon a hozzátartozók szeretteik arcmásait helyezhetik el. A 
háborúk alatt sok egy emberről csak az értesítés maradt, hogy eltűnt és a hozzátartozók soha többé 
nem látták. Itt ezek az arcok is újra beindíthatják a lelki kapcsolatot. 
A most átadásra kerülő emlékpark sokkal több, mint egy növényekkel, szobrokkal díszített terület. 
Különleges elhelyezkedése folytán, szakrális jellegénél fogva alkalmas az igazi lelki megnyugvásra. 
Az emlékpark tovább bővíthető, elsősorban a városban élő alkotók bevonásával. Egy ilyen közösségi 
tér hosszú időn keresztül alkalmas a helyi alkotók lelkiségének, tehetségének bemutatására. A ligetben 
kialakítandó tanösvény a flóra és fauna ismertetése mellett alkalmas lehet helytörténeti ismeretek 
bővítésére is. Egy ilyen terep kiváló lehetőség az ide látogató óvodai, iskolai csoportoknak a 
várostörténet nevezetes eseményeinek és mindazon embereknek megismerésére, akik életüket 
áldozták lakóhelyünk és hazánk védelmében.   
 
További információ kérhető: Tóth Imre (0620/4859309; toth3d@gmail.com) 

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00192 azonosító számú „Lélekliget Emlékpark-Parkosított zöldterület, 
közösségi tér kialakítása a hajdúnánási köztemetőnél” című projekt keretében elkészült a Lélekliget 
Emlékpark. Hajdúnánás új közösségi tere a TOP-7.1.1-16-h-075-2 kódszámú „Beruházások és 
beszerzések a város közösségi tereinek, zöldfelületeinek rendezésére, funkcióbővítésére, a kulturális 
örökség megóvására” című TOP CLLD helyi felhívás támogatásával, 3,04 millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós forrás segítségével jött létre. A pályázattal Magyarország kormánya 
Hajdúnánás közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek, gazdasági társaságok 
részére nyújtott támogatást, a város perifériás területeinek fejlesztése érdekében. 
 

Ez itt az Ön hirdetéséneka helye! 

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/445-40-51 A Hajdúnánási Újság következő 
számának megjelenése:

2020. október 22.
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IdőutazásDaróczy mezőbíró úr 
és keresztfiai

Némelyik esztendőben a kövér hajdú-
földön ölmagasra felsudárzik a kukorica 
bokrétás szára. Az inkább zömök, széles, 
vastagnyakú hajdúk között szintén talál-
tatnak magasra nőtt férfiak. Öreg Daróczy 
István nemzetes úr egész fővel magasabb 
volt a többi szálasabb növésű földieinél. A 
hajdúknak abba a főrendjébe tartozott Da-
róczy, akikről a krónikás úgy emlékezik, 
hogy tulajdonos nemesek, azaz a hajdúk 
(nobiles proprietari, idest hajdones), akik 
birtokaikat királyi adományból bírják.

A beköltözött nemesek (advenae no-
biles) már csak szerezték birtokaikat, a 
szabadosok (libertini) meg más törvény-
hatóságok kebeléből szökdöstek földet 
mívelni, kézi mesterséget űzni a hajdúk 
városaiba és kegyelemből, a közbirtokos 
hajdúk elhatározásaiból jutottak házhely-
hez, kölesföldhöz, legelőhöz, nádvágni 
réthez.

A katonáskodó nép sorsa tömegek 
szaporítására nem kedvező. Bocskay feje-
delem idejéből Nánás városnak mintegy 
2000-2500 vitéze alig száz éven belül az 
1702-ik összeírás alkalmával 87 családfőre 
olvadt leszármazóiban. A szakadatlan év-
százados harcok fergetegeiben, midőn tö-
rökkel, tatárral, némettel, ráccal, magyar 
véreivel folyton irtó harcba kellett szállani, 
az egész Hajduságon, így a nánási sugár 
torony körül is ezrével pusztultak, döb-
benetesen megritkultak a hajdú családok 
rétitölgy erdői. A nánási hajdúk majd-
félszázezer hold földjüket beművelni, 
vadon állapotából kitermelni nem voltak 
képesek, utóbb ezért kapkodtak szökött 
jobbágyokon, bujdosó legényeken. Ám, 
aki közéjök szegődött, azt kérlelhetetle-
nűl, következetesen hajdúvá gyúrták, a 
francia De Jean lovag leszármazóiból így 
vált később a jó hajdú hadnagyi Dézsány 
ivadék... Ezek 48-ban Kossuth katonájá-
nak sem mentek el.

- Mán ugyan mit adhatna nekünk Kos-
suth! - mondották, - azt pedig, hogy mi 
hajdúk egyenlők volnánk a készre min-
denfelől összeszaladt Nyikorával, Szikorá-
val, meg egyéb más olajos, pálinkás buty-
kosu Kuczorával, mondja Kossuth úr az 
ügyvégybojtárjának. A magyar igazságok 
elcsavargatásához ugyanis leginkább az 
ilyenek értenek.

- Mi nem kívánjuk a másét, de a ma-
gunkét meg nem adjuk! - ezt vallották 
Béccsel szemben is. Bizony pedig nem 
csekély feladat volt az osztatlan, tanyát-

lan nagy határt a tolvajoktól, kártevőktől, 
kapzsiaktól megoltalmazni, a halkszavú, 
élesarcú, rettenetes keményöklű öreg 
Daróczy István ezt cselekedte. Ugyanis 
a mezőbíróságot viselte a nemzetes úr és 
nehány bátor lovaslegénnyel (ezek voltak 
a kárért vagyonilag felelős mezőinspek-
torok) és több öreg csősszel oltalmazta a 
széles határt. Jaj volt annak a juhásznak, 
gulyásnak, béresnek, kocsisnak, ló-után, 
ökör-után a pusztákra járó minden hajdú 
legénykel és gazdának, akit a mezőbíró a 
tilalmasban ért. Még a zálogolás, bírság-
pénz hagyján. A nemzetes úrnak a rögtöni 
ítélkezései voltak rettenetesek. Lóhátról, 
karikás ostorral földig vert egy-egy elve-
temült kártékony zsiványt. Botrakapott 
kezét táblás-fokossal letörte a vakmerőbb-
nek. A felpálcáztatással sem fukarkodott. 
Csendkatonái az árokparton, barázdaor-
món, határdomb tetőn hasmánt fektették 
a kártevőt.

- A tatár hordjon el! - ennél súlyosab-
ban sohasem káromkodott a vén hajdú úr, 
hanem csontos ökle egyidejűleg lesújtott, 
- oszt erre tudj’ fiam!... Vagy, hát hiszen 
tulajdonképp mostantól már keresztfiam 
vagy te nekem!

Egyszer-egyszer messzebbre elhallat-
szott az ilyen esetnek a püffenése, Takács 
Gábor főhadnagy úr (a polgármester neve 
volt) egyik alkalommal kényszeredetten 
megjegyezte:

- István, barátom, nem szólok a dolgod-
ba. Tudom: nagy a határ. Más emberfia 
nm tudná megoltalmazni terméseinket... 
Hogy, tehát a populét, Kuczoráékat, Szi-
koráékat botvéggel móresre tanítod, hm, 
rendben van. Ám a mi régi hajdúvéreink: 
a Maghy, Kéky, Kola, Máró, Csuka, Csi-
szár, Csohány, Rszeghy, Lenthe, Fodor, 
Takaró, Hadas, Nyakas, Médy, Dézsány 
és a többi más érdemes hajdú uramék fiai 
iránt mégis figyelemmel lehetnél... Hm, 
mégsem kéne pálcázni, verni és veretni 
ezeket, hiszen törzsökös hajdú nemesek! 
- A mezőbiró felvetette éles metszésű ar-
cát... Régi ezüst tallérokon láthatók ilyen 
szabályos vezéri fejek...

- A nemességet nem a fenekén hordja 
az ember, héjh, te Gábor! - szólt halkan, 
szenvedélytelenül a mezöbíró. - A szívben, 
a lélekben él a nemesség. Aki lop, aki ti-
lalmasban mást károsít, ne várjon tőlem 
kíméletet! Mégis, hogy ne hiában szóltál 
légyen, mint a város feje, Gábor, ezentúl 
szóbanforgó atyánkfiai iránt csakugyan 
több figyelemmel leszek... Améket eddig 
csak tíz botig vágattam, hm, ezentúl hu-
szonötnél alább nem viszi el az irháját az 
én drágalátos keresztfiam! - A tolvajok-
tól, a szándékos kártevőktől ekként meg 
is tisztult a nagy-nánási határ. Daróczy 
nemzetes úr keresztfiai leginkább mind 
komoly, tisztességtudó gazdaemberekké 
váltak. A másét nem kívánták, a magokét 
nem hagyták és még prezsbiter korukban 
is szeretettel süvegelték öreg Daróczy Ist-
ván nemzetes urat.
Móricz Pál: A rejtelmes Alföld. Elbeszé-

lések, rajzok.  A szerző kiadása, 1926

Az ipari park kialakítása ismét lehe-
tőséget ad arra, hogy Hajdúnánáson 
régészeti feltárásokat végezzenek. Szep-
tember második felében a Hajdúsági 
Múzeum régészei mintegy ezer négy-
zetméternyi területen végeztek megelő-
ző régészeti feltárást, amely során igen 
gazdag, főként szarmata és római kori 
leletek, objektumok kerültek napvilág-
ra.

Talán nincs olyan ember, aki ne gon-
dolna egyszer-egyszer arra, vajon kik és 
hogyan élhettek előttünk ezen a vidéken 
vagy, hogy egyáltalán lakott volt-e az a táj. 
Ha csak az elmúlt mintegy tíz esztendő 
hajdúnánási régészeti feltárásainak ered-
ményeit nézzük, kirajzolódik előttünk 
egy vidék, amely mindig is menedéket, 
megtelepedésre alkalmas biztonságos he-
lyet kínált az éppen erre járó legkülönfé-
lébb népcsoportok számára. Ennek újabb 
bizonyítékát szolgáltatja az a megelőző 
régészeti feltárás, amelyet az ipari park 
területének,- az egykori vásártér - egy kis 
részén végeztek el a Hajdúsági Múzeum 
munkatársai. Külön érdekesség, hogy a 
terület a jelenlegi városszél közvetlen kö-
zelében található.

Mint Bálint Mariann, a múzeum régé-
sze elmondta, három korszak leletanyaga 
került kiásásra, amelyek közül a legje-
lentősebb a szarmata anyag, de találtak 
neolitikumból származó leégett házma-
radványt is, amely ismét csak a jelzi, már 
az őskorban is kedvező adottságú volt az 
ember számára ez a vidék.

Talán a legnagyobb meglepetést a szar-
mata korból származó nagyszámú és igen 
méretes gabonatároló vermek feltárása 
okozta, amelyekből sok értékes, főként 
kerámia leletanyag került elő. 

A számos és óriási méretű gabonás ver-
mek következtetni engednek arra, hogy az 
itt megtelepült szarmaták nagyobb lélek-
számú csoport lehetett, és a kor viszonyai-
hoz mérten hosszabb ideig tartózkodtak 
ezen a helyen. A terület maga egy kisebb 
kiemelkedés, amit valószínűsíthetően víz-
folyás vehetett körbe, amely egyrészt biz-

tonságos víznyerést tett lehetővé, másrészt 
védhetett támadások ellen is. Az őskor 
embere, de a vándorló törzsek is általában 
ott vertek tanyát, ahol a közvetlen közel-
ben víznyerési lehetőség volt. Az itt élők 
a gabonatároló vermeket egy idő után 
szeméttárolóként használták, amely a mai 
kor régészének valóságos kincsesbánya. A 
gödrökbe bedobált elhasználódott, min-
denféle használati tárgyak - főként törött 
kerámiák - mind-mind nyitott könyvként 
mesélnek az itt lakók életmódjáról a szak-
embereknek.

De ezekből a vermekből az is követke-
zik, hogy mintegy kétezer évvel ezelőtt is 
jó szemmel választottak az erre járó szar-
maták szálláshelyet, hiszen a dúsan termő 
föld nemcsak a mindennapi megélhetést 
biztosító gazdag gabonatermést adta, ha-
nem kereskedhettek is vele, ezáltal az ak-
kori viszonyok között módossá is tehette 
az itt élőket. Erre utal az az egyik verem-
ből előkerült terra sigillata – a római kor 
luxuskerámiája is.  Ezeket ugyanis nem 
itt állították elő, tehát kereskedés útján 
kerülhetett erre a vidékre. Hasonlóan 
érdekes és igen beszédes az a leletegyüt-
tes, amely egy hajdani társasjáték része 
lehetett; vörös és szürke korongok. Habár 
a teljes készlet nem került elő, de így is 
kézzelfogható tárgyi emléke annak, hogy 
a játék, a játszó ember, a homo ludens, az 
egyidős az emberrel.

A szarmatákra jellemző, hogy nagy 
tisztelettel viseltettek kutyáik iránt, ame-
lyet az előkerült kutyatetemek példáznak. 
Nem csak egyszerűen bedobták őket egy-
egy ilyen verembe, hanem gondosan, fek-
vő pózban temették el. Az egyik gödörben 
itt is előkerült egy ilyen méretes termetű 
kutya ép csontváza is. A szarmaták kutyái 
leginkább az agárra emlékeztetnek, és 
szakemberek szerint elsősorban vadászatra 
használták őket.
A most feltárt objektumok feltételezik 
egy jelentősebb település létét, amelynek 
nyomai előkerülhetnek majd a további 
építkezéseket megelőző feltárások során. 

(erzsé)
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Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51

KÖZlekedünk (?!)

Személyes észrevétel, tapasztalás és 
rossz élmények ihlették alábbi cikke-
met. Sokat gondolkodtam rajta, vajon 
megírjam-e, érdemes-e erre egyáltalán 
időt szánni. Végül, mint ezt a cikk is 
mutatja, rászántam magam. Már nem 
dühből, nem haragból - csupán talán 
jobbító, segítő szándékkal.

Felnőttként, anyaként, tanító néniként 
és felelősségteljes közúti közlekedőként 
határozott véleményem az, hogy aki 
nem ismeri a közlekedési szabályokat, 
azaz a KRESZ-t (Közúti Rendelkezések 
Egységes Szabályozása), az ne közleked-
jen közúton. Így indul a forgalomba 
az, aki elvárja ezt a másik embertől is. 
Elvárás ez, persze azzal a mellékvágány-
nyal, hogy bekalkuláljuk minden közle-
kedő ember hangulatát, kanyarodási és 
megállási szándékát - akkor is, ha ő azt 
nem jelzi -, a korát és még sok egyéb 
tényezőt. 

Ezt hívják defenzív közlekedésnek, ve-
zetésnek, amikor számolunk a váratlan 
helyzetekkel. Ám vannak olyan helyzetek, 
melyekre képtelenség felkészülten reagál-
ni.  Véleményem szerint ezek az esetek 
mindennaposak és csak akkor figyelünk 
fel rájuk és bosszankodunk rajtuk, ha 
velünk, vagy családtagjainkkal történnek 
meg. Többszöri eset, amikor kamionos, 
vagy buszos úgy előzi meg a biciklist, ha 
épp jönnek vele szembe és az ütközést el-
kerülve lesodorja az útról a kerékpárost. 
Vagy autó kerékpárost előzve hirtelen 
befékez előtte, mert a zebrán elindult egy 
gyalogos.

Mi van akkor, amikor az autó stoptáb-
lánál meg nem állva nem adja meg az el-
sőbbséget és szembe ütközik a szabályosan 
közlekedővel, aki átsodródik a szemközti 
sávba magával sodorva egy szembe jövő 
kerékpárost - totálra összetörve annak 
kerékpárját és persze hajszál híján magát 
a kerékpárost is. Mi van akkor, ha annak 
a kerékpárosnak nincs „lélekjelenléte”? 
Vagy ha idős, vagy ha gyerek és jogosan 
megijed, netán sokkot kap?

Tudom, vannak olyan történetek, ahol 
a biciklis nem figyelve okoz veszélyes 

helyzetet, vagy az úton közlekedő elekt-
romos rokkantkocsik okoznak fennaka-
dást.

Ezek az esetek, amelyeket itt megosz-
tok, velem, vagy közeli ismerőseimmel, 
családtagjaimmal, tanítványaimmal tör-
téntek meg. Nem gyűjtöttem szándéko-
san a sztorikat, sajnos 1-2 hónap leforgása 
alatt történtek meg. Rossz élmények, me-
lyeket nemcsak megélni rossz, de hallgatni 
is. Amikor emberéletek múlnak egyetlen 
vékony kis hajszálon. Amikor a saját gye-
rekünk vétlen „sztorija” kapcsán többen is 
kérnek nevük „meg nem említésére”, de a 
történet megírására….

Miért nem figyelünk jobban egymásra? 
Semmivel nem magyarázhatjuk meg, mi-
ért történt baleset, csak azzal, hogy valaki 
„nem figyel eléggé”, vagy valaki „nagyon 
„siet”, esetleg „túl bátor”. Ezek akkor is 
így szólnának magyarázatként, ha halálos 
balesetet okoznának vagy esetleg örökre 
megmaradó lelki és testi sérülést? Biztos 
vagyok benne, hogy nem lenne hátrány 
minden közlekedő pszichológiai alkal-
masságát is megállapítani, alkalmas-e arra, 
hogy veszélytelenül közlekedjen, önmagát 
és a többi embert nem veszélyeztetve. A 
nemrég Hajdúdorog-Hajdúnánás közt 
történt halálos balesetet követően néhány 
nappal ugyanúgy előzött egy nagyon „bá-
tor”, „rohanó”, „nem odafigyelő” autóve-
zető – hogy lehet az, hogy még a nagyon 
rosszból sem tanulunk?

Az iskolában a gyerekek tanulják a köz-
lekedési ismereteket. A felnőtteknek is ta-
nulniuk kellene, rendszeresen, nem csak 
a KRESZ vizsgákra - hiszen felelősség-
teljesen közlekedni nem csak egyszerűen 
feladat, hanem LÉT-kérdés. Vigyázzunk 
egymásra!
    

Fekete Andrea

Vandál kapuk
Több évtizedes problémája szűnik meg a 
város lakosságának  és elsősorban a lakóte-
lepen élőknek azzal, hogy felújítják az Ady 
Endre és a Mártírok úti lakótelep teljes 
belső területét, ezzel együtt a körül ölelő 
szerviz utat – olvasható a város hivatalos 
honlapján. 

Mi hajdúnánásiak azonban nem csak 
olvashatjuk, hanem látjuk is. Személy 
szerint arra járva mindig megnyugvással 
nézem, ahogy a szorgos kezek munkál-
kodnak, zúgnak a gépek, csattognak a 
kalapácsok. Halad a munka – konstatá-
lom – s már bicajozom is tovább. Vannak 
azonban akik – jogosan – nem elégszenek 
meg a látvánnyal, hanem kérdezősköd-
nek, tájékozódni próbálnak, pláne hogyha 
ott is laknak a környéken. Így tett egy ara-
nyos nénike is, aki a napokban megszólí-
tott, hogy ő oda ment a dolgozókhoz, s 
megkérdezte tőlük, hogy milyen kapukat 
építenek itt.

- Kapukat? – tátottam el a számat – hol 
van az Ady Endre körúton kapu?

- Nem olyan kapu – csodálkozott ér-
tetlenségemen – hanem olyan, ami a foci 
pályán van, mikor a gyerekek kézi labdáz-
nak meg futballoznak.

Aztán mikor látta, hogy megnyugod-
tam elmesélte, hogy a munkások azt 
mondták neki, hogy nagyon kemény 
anyagból van a kapu. Akkor meg amiatt 
kezdett aggódni a nénike, hogy mi lesz, 
ha játék közben neki esik a kapus. Arra 
meg az volt a válasz, hogy bizony össze-
töri magát, de ilyen nem igazán szokott 
előfordulni.

S ekkor jött az utolsó kérdés, melynek 
válaszától napok óta nyugtalan a kedves 
lakó. Így hangzott:

- S mi van, ha valami rossz emberek, 
jönnek, akik törni, zúzni szoktak s azok 
próbálnak kárt tenni a kapukban?

- Akkor sincs semmi baj, mert ezek van-
dál kapuk – hangzott a válasz (a nénike 
szerint) .

Ekkor kicsit közelebb hajolt hozzám, 
picikét kijjebb húzta a maszkot a szája 
előtt, hogy jobban halljam s kétségbeesett 
tekintettel azt kérdezte tőlem:

- Imikém! Mik azok a vandál kapuk? Én 
még ilyet sohasem hallottam.

- Talán vandálbiztos – válaszoltam rö-
vid töprengés után.

- Azaz! Vandálbiztos – tárta szét két 
karját örömmel, majd újra elbizonytala-
nodott.

- Mondjuk azt még jobban nem értem.
Elmagyaráztam, hogy ez olyan dolgok-

nak, tárgyaknak az elnevezése, - tudtom-
mal - amiben nem, vagy csak nehezen 
tudnak kárt tenni az úgynevezett „rossz 
emberek”. No persze a végére már mind 
a ketten nevetni kezdtünk, s ahogy távo-
lodott tőlem még mindig mondogatta: 
„vandál kapuk”.

Remélhetőleg sokan lelik örömüket 
majd benne és senkinek nem jut eszébe, 
hogy kárt tegyen az Ady Endre körúti 
„vandál kapukban!”

Kócsi Imre



8 Hajdúnánási Újság 2020. október 8.
Im

pr
es

sz
um

Im
presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 2000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/445-40-51 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Történelmi győzelem Hajdúnánáson
Az 5. fordulóval folytatódott a Megyei I. 
osztályú labdarúgó torna 220/2021 –es 
szezonja. Először idegenből sikerül el-
hoznunk a 3 pontot majd itthon - egyes 
internet hozzászólások szerint - valóságos 
„mészárlás” történt a Hajdúböszörmény 
ellen futball nyelven. Ezért is engedjék 
meg, hogy egy kis sztorival és egy kis tör-
ténelemmel zárjam e heti cikkünket!

DASE – Hajdúnánás Flexo 2000 FK 
0–2 (0–0)

Néző: 50
Vezette: Orosz J. (Vadon T., Pál G.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömö-
ri A.-Andorkó S.-Bereczki T.(Puskás Z. 
31.)-Szilágyi Á.(Oláh P. 58.)-Kiss L.(Kerek 
B. 75.)-Újvári Zs.(Blága T. 81.)-Fodor T.-
Fodor J.(Csatári D. 78.)-Jóna G.(Tóth B. 
52.)-Lovas M.-Tóth V. 
Technikai vezető: Daróczi Péter
Gólszerzők: Tóth B.(57.),Újvári Zs.(75.)
Ifi: 3–2.

Két jól felkészült csapat feszült egymás-
nak. A szezont remekül küzdő DASE 
komoly ellenfélnek tűnt s bár az ellenfél 
edzője döntetlen szagúnak értékelte a 
mérkőzést azért a végére mégis beismer-
te, hogy a Nánás megérdemelten győzött. 
Daróczi Pepe pedig gratulált a csapatnak.
Sajnos az utolsó percekben történt egy ko-
moly sérülés is! Csapatunk játékosa, Oláh 
Péter a hazaiak kapusával ütközött! Pétert 
az ütközés után, a mentőszolgálat mun-
katársai szállították kórházba. Számára 
mielőbbi felépülést kívánunk!

Hajdúnánás Flexo 2000 FK
–Hajdúböszörményi TE 17–0 (10–0)

Néző: 300
Vezette: Hajdú I. (Benedek Zs., Kiss A.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri 
A. (Puskás Cs.) – Andorkó S. (Kiss L.), 
Csatári D. (Jóna G.), Tóth B., Puskás Z., 
Kerek B., Újvári Zs., Fodor T., Fodor J. 
(Blága T.), Lovas M., Tóth V. 
Edző: Daróczi Péter.

Gól: Tóth V. (2), Lovas M., Tóth B. (3), 
Andorkó S., Tömöri A., Újvári Zs. (2), 
Kerek B. (2), Csatári D., Puskás Cs., Pus-
kás Z (2), Fodor T.
Ifi: 3–5.
- Talán még lelátó sincs itt – morfondíro-
zott egy tucatnál is több jól öltözött hölgy 
a stadionunk bejárata előtt pont mikor 
megérkeztem.
- Mi az, hogy nincs? Gyönyörű lelátónk 
van! – csattantam fel, mikor ezt hallva 
melléjük értem a bicajommal.
- Nyugi! – szólt vissza egyikük. – Mi is a 
Nánásnak szurkolunk.
Ekkor tudatosult bennem, hogy böször-
ményi hölgycsokorral vitatkoztam. Bi-
zony a gyönyörű lelátónkon most többen 
voltak a böszörményiek, mint a nánásiak.
Azt szokták mondani az ilyen mérkőzés-
re, hogy nem volt sportszakmai értéke, 
viszont gólarányt javítottunk. Szinte min-
denki szerzett legalább 1 gólt, még a két 
kapusunk is.

Szólláth Zoltán barátomnak köszönhe-
tően (akiről bátran mondhatjuk, hogy a 
labdarúgás – főleg a nánási -Wikipédiá-
ja) megtudtam, hogy nem ez volt a leg-
nagyobb arányú győzelem ezen a pályán. 
Íme, hát:

1947. június 29. Hajdú Kupa
- 11. forduló

HTK – H.MADISZ 19 : 0 (5 : 0)
800 néző
Vezette: Mocsári
Két hajdúnánási csapat között folyt le az 
ütközet. Sokan vádolták a MADISZ-t, 
hogy „lefeküdt”, de erről szó sem volt. 
A HTK csatársora végre magára talált, s 
az ellenfél kapusa Mircse pedig nagyon 
gyenge napot fogott ki s a legendás sze-
rencséje is messze elhagyta ezen a napon.
A Hajdúnánás más város elleni mérkőzé-
sen viszont történelmi sikert ért el.

Kócsi Imre

Kívül-belül megújult iskola

Csillogó parkettájú tantermekben, 
vidám és biztonságos játszóterekkel 
köszöntötték az új tanévet a Bocskai 
István Általános Iskolában. A nyáron 
hatalmas felújítások történtek, hiszen 
az elhasználódott tantermek, a régi 
udvari játékok megértek már a javítá-
sokra.

Az iskolában a közel fél évtized alatt 
megvalósított energetikai felújításokat, 
játszótér telepítéseket követően az idén 
tavasszal került beadásra az a terv, mely a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
támogatásával elfogadásra került. Így ta-
vasszal a szinte üres iskolában, majd a nyár 
folyamán több ütemben folytak a szorgos 
munkálkodások az iskola épületein, ud-

varain, majd a tantermekben is közel 10 
milliós értékben. 

Az iskola Polgári utcai játszóterének ke-
rítését a karbantartók tették új elemekkel 
esztétikussá, majd a játszóteret újították 
fel több mint két millió forintból, illetve 
a gyerekek nagy örömére hét új eszközön 
játszhatnak és erősíthetik kondíciójukat. 
A biztonságos és esztétikus kondipark 
régóta álmuk volt már a gyerekeknek, így 
nem csoda, hogy nagy örömmel vették 
birtokba.

Ugyancsak a Polgári utcai iskolában 
augusztusban három tanteremben teljes 
parkettacsere, hét teremben pedig par-
kettacsiszolás történt nagy erőbedobással, 
hiszen az idő rövidsége miatt az iskola dol-
gozóinak nagy összefogására és segítségére 
is szükség volt a zökkenőmentes tanévnyi-
tás érdekében. 

A felújítások hamarosan tovább foly-
tatódnak, egy másik forrásból ugyanis a 
tantermek ajtajai fognak megújulni az év 
vége felé.

Tervek között szerepel a vízvezetékek 
korszerűsítése, a tornaterem kazánjának 
felújítása és a könyvtár belső terének javí-
tása is. Az iskola dolgozóinak közös álma 
is talán megvalósulhat ebben a lendület-
ben: az ebédlő épületének a teljes átépítése 
is.  

Iskolánk másik intézményegységében 
is új játszótérrel találkoztak a szeptember-
ben iskolába érkező gyerekek, ugyanis az 
Iskola utca 3. szám alatti udvaron is szó-
rakoztató, izgalmas, új játékudvar épült. A 

játékok egy részét az iskola Makláry Ala-
pítványa szerezte be. Az ősz során még az 
eddig sokszor sáros udvarrész is megszépül 
majd, új térburkolat készítésével.

Folyamatban van az iskola Baross utca 
11/A épületben működő kollégium „fel-
öltöztetése” is. A minden részletre kiter-
jedő belső megújulást követően a külső 
homlokzat is új lesz hamarosan.

Fekete Andrea


